
 
 
PARTIU: Verbo Partir Conjugado no Pretérito imperfeito do Indicativo. 
V. i.
Mover-se para outro lugar. /Pôr-se a caminho; seguir viagem: partiu para o Porto.
Sair. /Principiar, ter origem. / Prosseguir.
Glossário: dez expressões muito usadas no Twitter (Por Leonam Bernardo)
Usada para indicar que é hora de ir para algum lugar, a expressão foi emprestada 
dos locutores de futebol que, ao narrarem uma partida, dizem: “partiu para o ataque” 
ou “partiu para a cobrança”. No Twitter, é usado sem a preposição e o artigo. Como? 
Assim: “Partiu almoço” ou “Partiu trampo”
 
EXU: É um município brasileiro do estado de Pernambuco. O clima é semi-árido e 
quente, mas esta situado na altura da bacia hidrográfica do rio Brígida.  A denominação 
Exu é oriunda de uma corruptela do nome de uma tribo de índios chamados Açu, ou 
ainda do nome dado pelos índios locais em virtude da grande quantidade de colmeias 
(de forma globosa) de abelhas de ferrão, chamados “Enxu ou Inchu”, existente na 
região. A População estimada de 31 576  habitantes. Que tem entre seus cidadãos 
mais ilustre o filho de Seu Januário. 
 
Esta coletânea tem o intuito de homenagear o Gonzagão e não teria ocasião mais 
oportuna que o ano que se comemora o seu centenários. Para celebrar essa data 
reunimos uma turma do Brasil todo (e até fora dele), dos mais variados estilos; dessa 
forma reafirmamos o lugar de direito deste mestre da música, pois não importa 
o gênero musical, todos temos respeito ao Rei do Baião. E nesse mesmo viés 
respeitamos todos os interessados a participar não importando gênero musical (do 
Funk ao Noise)  ou  qualidade (recursos) sonoras; todos são bem vindos e viva Luis 
Gonzaga!
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Faixas
01 - Vida de Viajante - Akminarrah 
02 - Sabiá - Batida Salve Todos
03 - 17 Léguas e meia - Beatbass High Tech
04 - A Morte do Vaqueiro - Bigtrep
05 - Pagode Russo - Os Carburadores
06 - Sambada boa - Cascabulho
07 - Forró das Crianças - Coelhinho Felpudo
08 - Blackwoods Bloody Trails - Condiloma
09 - Poor Little Black Bird - C Langer & Acetatozuca
10 - Asa Branca - Coreyah
11- Baião -Czares
12 - United States of Piauí - Daniel MM
13 - A Morte do Vaqueiro Barulhista - Dranois 7
14 - O Encontro de Lampião e Eike Batista - El Efecto
15 - Sala de reboco - Instintiva Lavanda
16 - lampião Falou - Janete Saiu para Beber
17 - Paraíba - Januários
18 - Pagode Russo - Miami Bros
19 O Andarilho (música incidente: Vida Ruim) - Aparelhagem Malk Espanca
20 - Boiadeiro - Mauk & Os Cadillacs Malditos
21- Exu Harsh Noise - Noise Machine
22- Cantiga do Rei - Pablo Patriota
23- Reboco feito com corpos em decomposição - PxPxGx
24- Rei do baião - Projeto Quatro Pata
25 - Onde esta a Aguá do Povo do sertão - Olho Pro Céu Meu Amor, Veja a Bomba 
cair - Reator 04
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26 - Verso firme e Fiel - Relato Consciente
27 - Rei do Baião - Som de Cactus
28 - Wings - DJ Soul Slinger
29- Erva Rasteira final mixada - Supersimetria
30 - Não Revolta - Tiago Malta
31- Aquecimento Asa Branca - DJ Tecyo Queiroz MPC
32 - Xote Ecológico - Cesar Hostil
33 - LoopGonzaga - Projeto BrazTecno
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Akminarrah (Projeto Mi Ápika)
Contato: (21) 8272-7794
https://soundcloud.com/akminarrah
 
Batida Salve Todos 
Batida Salve Todos é um ato heróico que liberta os participantes de uma brincadeira 
infantil e essa é a sensação que a banda dá para os integrantes e os ouvintes, a 
liberdade de poder se expressar musicalmente e poeticamente. (Por isso do nome 
Batida Salve Todos) (B.S.T.)
A banda surgiu em Fevereiro de 2012 e vem se destacando por ter vários tentáculos 
de ritmos regionais como o reggae, brega, xote, MPB, etc, que chamam e prendem a 
atenção do público que se admira. 
 
Perseu Marques (Voz e violão),  Diego Martins (Guitarra), Max Monteiro (Contrabaixo) 
e Arthur Ribeiro (Bateria).
 
http://www.facebook.com/BatidaSalveTodos   / Contato: bsalvetodos@gmail.com
 
BEATBASS HIGH TECH
O BBHT surgiu em Volta Redonda, em 2005, tendo como primeira produção o disco 
Dias de Luta, Noites de Amor, do rapper João Xavi, de São João de Meriti (RJ). Além 
da produção, Raphael e Pablo faziam parte da banda que acompanhava o artista. Logo 
mais, em 2007, sai o segundo disco de Xavi, o Alta Fidelidade, e mais lugares surgiram 
para apresentações.
http://beatbasshightech.tumblr.com
 
Bigtrep A Grande Trepada
Desde 1986 os primos Mauricio e Eduardo Garcia vêm se divertindo a frente da Bigtrep 
mostrando em suas músicas não só a irreverência e vitalidade de suas duas principais 
influências: o rockabilly e o psychobilly, mas flertando com vários outros estilos que 
fizeram suas cabeças quando adolescentes. O resultado deste "cocktail" é um som 
calcado no passado sem cair no saudosismo, buscando uma sonoridade própria.
 
Mauk (Guitarra & Vox),  L Carburator (Guitarra & Backing), Edu Vilamaior  (Baixo & 
Backing) e Fernando Oliveira (Bateria)
 
Site: http://www.bigtrep.com   / Contato: bigtrep@gmail.com
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Os Carburadores
Os Carburadores é uma banda de surf-a-billy garageiro do Rio de Janeiro cujo 
combustível é o velho rock dos anos 50 e surf music dos anos 60 gerado pelas 
guitarras melodiosas de El Carburator (Big Trep, Mauk & Os Cadillacs Malditos), o 
marcante baixão de Bruno Pavio (Te Voy A Quebrar) e as altas rotações das baquetas 
de D.H.C. (Os Pazuzus).
http://www.facebook.com/oscarburadores
 
Cascabulho
O grupo surgiu em 1995, em plena afirmação da cena musical pernambucana. 
Espelhando seu trabalho a partir da obra de Jackson do Pandeiro, o mestre paraibano 
do coco, o grupo criou sua própria identidade, uma fusão de elementos rurais, trazidos 
de seus descendentes, às características intrínsecas adquiridas na vida urbana, 
firmando a essência e o conceito de sua música, que vai da cultura pop, unida ao jazz, 
à regionalidade do som dos pífanos, com a força dos tambores dos maracatus, em uma 
junção harmoniosa da diversidade musical brasileira.
http://cascabulho.com.br/
 
Coelhinho Felpudo
O coelhinho felpudo estava fazendo suas necessidades matinais e, quando olha 
para o lado, vê um enorme urso fazendo o mesmo. O urso se vira para ele e diz: -Ei, 
coelhinho, você não se incomoda de ficar com seus pelos sujos de cocô? O coelhinho 
respondeu: - Não, isso é normal. Então o urso pegou o coelhinho e se limpou com ele.
Desde esse dia o Coelhinho felpudo jurou a si mesmo que nunca mais nenhum ser 
pequenino seria maltratado.
http://tramavirtual.uol.com.br/coelhinhofelpudo
 
Condiloma
Produced, Mixed And Recorded At:  Mosh Studios Between Days August 2 and 6, 2012
Condiloma Is:  Marcelo França [Vochaos And Instruments]
www.myspace.com/condilomagoregrind
Contatos: condilomagoregrind@hotmail.com
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C Langer & Acetatozuca
O projeto C Langer & Acetatozuca, tem uma proposta de misturar para realidade da 
música eletrônica, ao universo musical como um todo. Composta pelo old school DJs, 
Halley Seidel e Lypovisk, que respondem pela alcunha de Acetatozuca e C Langer:
É Tech house Brazuca + rala buxo eletrônico, Sente o groove... 
http://www.putzrecords.com/emusic/
 
Coreyah

Coreyah é uma banda de música coreana composta por quatro músicos que 
tocam instrumentos tradicionais coreanos, além de um guitarrista e um percussionista. 
As características únicas das composições do grupo os permitem transitar entre uma 
grande variedade de gêneros musicais: pansori (uma canção tradicional coreana em 
forma de narrativa), rock ocidental, música cigana dos Bálcãs, música sul-americana e 
africana (nessas duas últimas, justapõem-se alegria e tristeza). 

Mais do que ser uma banda de música cosmopolita, sem uma nacionalidade 
definida, o som da Coreyah representa a etnia coreana. A banda tem preferência por 
tons rústicos, que incluem o vocal tradicional coreano e um estilo de tocar que foge às 
convenções ocidentais. Assim como a contemporânea Seul, uma cidade que mescla 
prédios antigos e modernos, a Coreyah está criando uma música coreana viva, ao 
digerir diferentes heranças culturais de todo o planeta. Sendo assim, o som da Coreyah 
é uma música popular que tenta conectar o presente ao passado.
http://www.coreyah.kr/
 
Czares
Vícios tão iguais corrompem toda a classe de boçais, Que obedecem lei e tradição, 
Vendendo seu suor para comprar seu pão. Programas federais são só mais manchetes 
de jornais, Que favorecem a prostituição do pouco que restava de uma nação. Sua 
obediência civil financia toda a guerra e opressão, Enriquece um estado de podridão 
E sustenta as brasílias da corrupção. Aos ricos o favor da lei, aos pobres o rigor, Nas 
favelas tanta organização, Tripartições dos estados-facções. Lama no senado, peculato 
e prevaricação, A preservação da ordem pública é devaneio da população. Então um 
maníaco puxa o gatilho, Atira a queima roupa E assassina a constituição. As leis de 
que decidem justiça, As notas que valem dinheiro, As regras criadas por homens, Que 
mandam no mundo inteiro...
http://www.facebook.com/bandaczares
 
 
 
 

6

http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.putzrecords.com/emusic/
http://www.coreyah.kr/
http://www.coreyah.kr/
http://www.coreyah.kr/
http://www.coreyah.kr/
http://www.coreyah.kr/
http://www.coreyah.kr/
http://www.coreyah.kr/
http://www.coreyah.kr/
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares
http://www.facebook.com/bandaczares


Daniel MM
Depois de desvendar uma antiga tumba Maia, Daniel adquiriu incríveis poderes da 
dislexia, a partir de então suas respostas precisam durar o minimo necessário para 
uma transladação de saturno, por causa dessa relação o alinhamento com Antares, 
também lhe atribuiu a capacidade de tocar viola, mas somente nas horas vagas e 
durante a Lua cheia, suas pupilas dilatas enxergam apenas a cor azul, quando está 
com sono também consegue ver o vermelho, trava uma luta incessante contra os 
teóricos do século XVIII, transformando a vida deles em um inferno sem fim, toda vez 
que utiliza seu manto do tempo, e mata-os sempre um segundo antes de suas mortes.
http://tramavirtual.uol.com.br/danielmm
 
DRANOIS 7
É um projeto de Noise/Experimental formado por Paulo Monteiro no ano de 2010 que 
queria um som fora dos padrões comerciais, então conhecendo a cena noise resolveu 
se aventurar nela. E hoje segue experimentando e ampliando cada vez mais os ruídos. 
 
http://soundcloud.com/dranois-7
Email: paulo.henrique564@yahoo.com.br
 
El Efecto
El Efecto é plural, um remelexo no lixão da história mundial, são riffs, é flauta, é frevo, 
violino, sertão, cotidiano, cajón, cavaquinho, um batidão, tango argentino, subversão, 
cúmbia, catarse, religião, interrogação, transgressão, trompete, trapézio, blues, 
televisão, miséria, mazelas, pedras, sonhos, ciclos, o caçador e a caça, diversão 
de graça, fim de tarde na praça, domingo no circo, debate, abate, minoria, poesia, 
utopia, movimento anti-paralisia, as pessoas e suas (des)humanidades. Tudo junto e 
harmonizado, sem perder a coerência jamais.
 
Tomás Rosati ( Voz, percussão e clarinete), Bruno Danton (Voz guitarra e trompete) , 
Pablo Barroso (Voz e guitarra), Eduardo Baker (Baixo) e Gustavo Loureiro (Bateria)
 
E-mail: elefecto@gmail.com 
Sites: www.elefecto.com.br
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Instintiva Lavanda
Desde 2004 os “lavandeiros” evocam a realidade dos sentidos, compartilhando 
fragmentos de ideias, achados e surpresas. Palavras pulsantes que pulsam. Pulsam 
Impulsionando os corpos. Movimentos. Groove. Poesia.
http://instintivalavanda.blogspot.com.br/
 
Janete Saiu pra Beber
Janete saiu para beber, teve origem em junho de 2011, vem mostrando influencias de 
um grunge de raiz, junto com um bom e velho Rock N' Roll. Cantando em português 
a banda vem formada por 4 músicos já conhecidos na cena local de Recife-PE e até 
mesmo com outros trabalhos no momento, esses são: Kin ex- Chevettz, Lennon ex-
ExecuT, César – Delírio dos 20 anos, e Niel – D'Porre. Após tocarmos e participarmos 
de vários eventos juntos decidimos formar esse novo projeto que por pouco tempo 
de existência já trás promessas de consolidação na cena local, regional e nacional, 
mostrando um trabalho com seriedade mais também com um toque de diversão e 
porres nas noites do Recife.
 
César (Voz e guitarra),  Kin (Guitarra e back vocal), Lennon (Baixo) e Niel (Bateria)
 
https://www.facebook.com/janete.saiuparabeber     
 E-mail: noiseando@live.com
 
Januários
 
http://www.facebook.com/respeitajanuarios
 
Miami Bross 
Muitos admitem insanos. Alguns dão as costas, colocam o dedo médio em riste, outros 
chamam para o combate. Tudo isso após verem, ouvirem o Conjunto Musical Miami 
Bros. Tanta negatividade só pode ter um motivo: a junção das batidas graves do 
funk carioca com as guitarras distorcidas do rock. Sem contar que as letras tendem a 
acender velas para Deus e Satanás. 
http://miamibros.com.br/
 
Aparelhagem Malk Espanca
Neste projeto solo (criado em meados de 2003) o Poeta e multi-instrumentista Carioca 
Tiago Malta.  Mistura seus poemas com os ritmos eletrônicos; seus versos ácidos 
e rimas rápidas são aglutinadas a produções digitais autorais caminhando desde a 
leveza de um Trip-Hop até a fúria do Miami Bass. As temáticas em geral são em torno 
do universo Cyber Punk, urbanismo e a cultura nerdcore. O Malk Espanca é calcado 
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principalmente na  cultura Cyber Punk mostrando a angústia do homem em frente a 
máquina em uma relação de Amor e ódio.
http://malkespanca.blogspot.com.br/
 
Mauk & Os Cadillacs Malditos
Mauk & Os Cadillacs Malditos, basicamente é a banda criada para apresentar mais 
de 20 anos de canções do principal compositor da A GRANDE TREPADA (Bigtrep), 
Maurício Garcia (Mauk), que pelas especificidades da banda estiveram guardadas 
esperando o seu momento. 
 
Mauk (Vox , Guitarra & Baixo) e Davi Duarte (Bateria)
 
http://www.facebook.com/mauk.cadillacsmalditos
 
NOISE MACHINE
Projeto de Experimental-Harsh-Ambient-Noise criado em meados dos anos 90 e que 
ficou durante muitos anos desativado voltando à ativa em dezembro de 2011.
http://www.facebook.com/pages/Noise-Machine/204472946308952
 
Pablo Patriota
Sou só mais um desses que se diz poeta... Nordestino do interior, sou de Arcoverde e 
trago comigo o cheiro e cor da minha terra e a musicalidade e os princípios do meu pai.
Sou só mais um no meio do mundo querendo ser algo e fugindo da "quasenadisse"! 
arquiteto de um futuro feliz sou MATUTO CONVICTO E ORGULHOSO por ser o que 
sou: Sertanejo!
http://www.facebook.com/pages/Pablo-Patriota/117330675021260
 
PxPxG
É um projeto One-Man-Band de São Gonçalo (Rio de Janeiro), criado em 23 de 
Outubro de 2011 por Vinny Farias , com o intuíto de fazer um "som" do gênero : Noise/
Gore/Porn, misturando algumas vezes um pouco de Power Violence.
Nesse pouco tempo já possui a marca incrível de 15 splits e 2 Ep's e 1 Demo
https://www.facebook.com/PxPxGx
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Projeto Quatropata
O Quatropata é um projeto que começou a irromper da casca. Diante de um cenário 
local inóspito, cravado na hinterlândia carioca, fechado às produções autorais, 
um grupo de amigos auto-influentes dedicam longas horas semanais à produções 
musicais, onde decantam todas as experiências individuais até chegarem a um 
denominador mais ou menos comum. 
Em outros termos, trata-se de um reduzido grupo criativo no centro e uma camada 
flutuante de amigos músicos ao redor,  experimentando algumas formações até chegar 
à atual — Cabana, Juca, Tatau e Mangi, produzindo, gravando e mixando em casa à 
moda “do it yourself” composições autorais.
http://www.oinovosom.com.br/quatropata
 
Reator 04
Reator 04 é um projeto de um homem só de noisecore/experimental/grindcore
formado por Barata Punk em meados de agosto de 2011, que surgiu da vontade de
montar uma banda de grindcore com auxilio de uma bateria eletrônica, mas ao longo
da criação das musicas tomo um rumo bem diferente do esperado experimentando
violência sonora com experimentalismo. Sonoricamente não se limita a parecer de
nenhuma maneira com nada relacionado aos estilos sonoros citados, hora pode soar
bem noise, hora pode ser mais puxado para o grindcore e o industrial, hora pode ser
bem ambiente e obscuro...
 
www.reator04.blogspot.com                
Contatos:Pedro_baratapunk@hotmail.com
 
Relato Consciente
Banda formada em novembro de 1998, na cidade do Paulista-PE, com a intenção 
de fazer um rap diferente baseado na cultura nordestina em todos os seus aspectos, 
resgatando nossas raízes, fundindo num estilo diferente e próprio o qual chamamos 
de RAP com a cara do Nordeste, formada atualmente por Socó (Vocal), Vinho (Vocal), 
Jailson (Vocal), Doidera (Percussão) e Neto (DJ), o Relato Consciente é assim mesmo 
oxente, Diferente!!!
 
http://www.relatoconsciente.blogspot.com.br/
E-mail: relatoconsciente@ig.com.br 
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Banda SOM DE CACTUS
Este é um projeto de música regional pernambucana que tem como alma a vontade de 
fazer uma fusão entre ritmos e estilos descendentes do baião,afro, maracatu, funk e até 
um pouco de rock.
  
Rinaldo Oli (Voz e violão), Geraldo -karavela (Baixo e back vocal) e Carlos Alexandre 
(Bateria)
 
http://palcomp3.com/somdecactus/     Email: carlosalexandrepe@hotmail.com
 
DJ Soul Slinger
É um poeta que amou e sonhou na vida. Fui médico veterinário até 1982, cansei da 
otimização da indústria da morte que é a pecuária. É pela boca que a gente vive e 
morre. Viva o alimento orgânico!
Virei DJ antes de ser considerado moda, em 1985 e em 1993 trouxe o Moby ao Brasil 
antes de ser astro pop. Produzi cosméticos e maquiagem colorida e representei 
Vivienne Westwood (esposa de Malcon Mclaren e produtora de moda), em 1988.
Ajudei uma cena acontecer em Nova York nos anos de 1989 a 2001. Fui o primeiro 
produtor a lançar uma faixa jungle na América, em 1993, pelo selo JungleSky b/w 
Ethiopia.
http://liquidskydsign.tumblr.com/
 
Supersimetria
supersimetria . [De super- + simetria.] S. f. Fís. Part. 1. No espaço-tempo, teoria que 
implementa uma simetria entre bósons e férmions e com a qual se espera unificar as 
quatro interações fundamentais. De acordo com essa teoria, toda partícula elementar 
conhecida teria uma companheira supersimétrica (v. s-partícula) que teria as mesmas 
propriedades, salvo spin e massa. Férmions de spin 1/2, como léptons e quarks, têm 
companheiro supersimétrico de spin zero, enquanto bósons de spin 1, como o fóton, 
têm companheiro supersimétrico de spin 1/2. [Os companheiros supersimétricos dos 
férmions são nomeados antepondo-se um s ao nome do férmion, enquanto para os 
bósons se adiciona -ino ao nome usual.]
 
http://www.supersimetria.net/
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Tiago Malta
Tiago Malta: Sou um Poeta carioca (suburbano quase caipira), que sei discotecar 
por goró (de bico seco não faço e por dinheiro não tem graça), multi-instrumentista 
(sem talento pra tocar qualquer instrumento, mas por muito esforço toca um monte), 
formado em Psicologia (gestalt-terapeuta), com curso técnico de raio-x e percussão, 
mas que ganha vida como Gestor Ambiental e compondo trilhas sonoras para games. 
Além disso sou budista (não-praticante), militante das Causas Piratas e (teoricamente) 
voluntário da cruz vermelha. Por último torcedor do Vasco da Gama, apenas pra tentar 
fingir ser normal, pelo fato de todo brasileiro ter de ter um time.
http://meadiciona.com/tiagommm
 
Dj Tecyo Queiroz MPC
Antes de ser dj ,tocava teclado violão e cantava forró, por isso uma certa agilidade na 
mpc. Mora em guarulhos são paulo z/n desde que nasceu, e Sempre foi fascinado por 
musica !!
http://www.djtecyoqueiroz.com.br
 
Cesar Hostil
Um dos fundadores da Central Brasileira do Flow, do Coletivo #semeandosonhos e 
produtor Musical. Atualmente esta trabalhando no seu álbum solo previsto para 2013.
https://pt-br.facebook.com/cesao.hostil
 
Projeto BrazTecno
Projeto solo de Eduardo Camenietzki. Graduado em violão pela Escola de Música da 
UFRJ. Na área teórica estudou com Felicia Wang (percepção e harmonia) e Marlene 
Migliari (análise musical). Cursou com Normand Rogeé (Canadá) e Peer Raben 
(Alemanha) música para cinema. Com o também compositor e violonista Wagner 
Campos, lançou o primeiro disco, Eduardo e Wagner (1983). Como instrumentista, 
participou de muitos duos e trios e integrou a Orquestra de Violões do Turíbio Santos 
com quem gravou o seu primeiro LP (1985). Como contratado da Rede Globo entre 
1985 e 1986, participou das trilhas sonoras das minisséries O tempo e o vento e 
Grande sertão: Veredas. No VII Encontro Nacional Dilermando Reis de Violão em 
Guaratinguetá (SP), fez um recital e uma Master Class. Para a Editora Satark-Music, 
de Leipzig, foi contratado para editar sua obra na Alemanha.
https://soundcloud.com/eduardo-camenietzki
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